
Wroclaw, 10.08.2016r. 

(miejscowosc, data) 

Licencjanr MGW.I.7522.339.2016_02_CL1 

1. Nazwa organu wydaj^cego licencj?: Marszatek Wojewodztwa Dolnosl^skiego 

2. Licencjobiorca: PRO-AQUA BIURO P R O J E K T O W mgr Waldemar Klesta 
(imi^ i nazwisko/nazwa) 

uL Zielonogorska 22/5 ,53-617 Wroclaw 
(adres zamieszkania/siedziby) 

3. Informacje o materiatach zasobu, ktorych dotyczy licencja: 

Lp. Nazwa materiahi zasobu 
Identyfikator 
materiahi zasobu 

Data 
wykonania 
kopii 

Okreslenie obszaru/obiektu, do 
ktorego odnosi si? licencja 

1. 

Niestandardowe Opracowania 
Topograftczne -mapa topograficzna, 
skala 1:25000, ukiad,, 1965"-
ploterowy wydruk kolorowy 

W.02.1999.108 10.08.2016 463.12 

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorc?, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorc? 
podmioty do wykorzystywania, wyszczegolnionych w pkt 3 materialow zasobu: 

„dla potrzeb wtasnych lub zwiqzanych z dziatalnosci^ gospodarcz^ lub w celu publikacji w sieci Internet 
pochodnych materialow zasobu w postaci: map, kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan 
kartograficznych, ktorych tresci^ ŝ  informacje pochodzace z materialow zasobu oraz informacje dodane 
przez licencjobiorcf w taki sposob, ze nie mozna rozdzielic tych informacji, zwane dalej „pochodnymi 
materialow zasobu", a takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udost^pnionych 
w postaci nieelektronicznej - z nast^puj^cymi ograniczeniami: 

a) maksymalna liczba urzqdzen, na ktorych mog^ bye przetwarzane materialy zasobu lub ich 
pochodne, z wylqczeniem publikacji w sieci Internet, - 10, 

b) l^czny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich 
pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu A4 - 500, 

c) sposob pubUkacji w sieci Internet - pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 
1 000 000 pikseli." 

5. Nie narusza licencji udost^pnianie materialow zasobu przez licencjobiorc? innym podmiotom dla 
realizacji celu i w granicach uprawnieri okreslonych w ust. 4. 

Z up. Marszafka 
Vvojewodztwa Dolnosl̂ skiego 

(podpis organu lub upowaznionej osoby) 

P O U C Z E N I E 
Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U . z 2010 r., 

Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.) kto wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie 
z warunkami licencji, lub udost^pnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze 

pieni^znej w wysokosci dziesi^ciokrotnosci oplaty, za udost^pnienie tych materialow. 


